“Leitura, Sustentabilidade e Cidadania”
A Motivos Produções em parceria com a Secretaria Municipal de Educação lança o
CONCURSO DAS ARTES – LUZES DA CIDADE, como atividade cultural e educativa do
ENERGIA PARA LER – 2022.
REGULAMENTO
1. OBJETIVO DO CONCURSO
O concurso tem objetivo dar relevo e premiar os talentos da Cidade anfitriã do
ENERGIA PARA LER através dos seus jovens e crianças, estimulando-os a
apresentarem seus dotes artísticos por meio do desenho, da poesia e do audiovisual
acerca dos eixos temáticos do projeto.
2. ETAPAS DO CONCURSO

PRIMEIRA ETAPA - UNIDADE ESCOLAR
O aluno interessado em participar do CONCURSO DEVERÁ PRIMEIRAMENTE SE
INSCREVER NO CANAL DO YOUTUBE DA MOTIVOS PRODUÇÕES. Em seguida
verificar a modalidade referente ao seu ano de escolaridade. Depois, escolherá um
professor para orientá-lo. Adiante, a escola fará um apanhado dos trabalhos
apresentados e selecionará até 3 (TRÊS) DE CADA CATEGORIA PARA SEREM
ENCAMINHADOS PARA O PROJETO. Os trabalhos escolhidos serão digitalizados e
enviados para o e-mail: contato@energiaparaler.com.br juntamente com a ficha de
inscrição do aluno, assinado pelo professor responsável - modalidade desenho e poesia,
e para o WhatsApp, na modalidade audiovisual.
SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA COMISSÃO JULGADORA
Os trabalhos pré-selecionados pelas escolas serão levados para análise da Comissão
Julgadora do ENERGIA PARA LER e terão o resultado divulgado antes do Festival
Literário acontecer na cidade.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1- A Ficha de Inscrição é individual e está disponível no site www.energiaparaler.com.br
e deverá ser impressa, preenchida e encaminhada digitalizada juntamente com os
trabalhos.
2- NO TRABALHO, O ALUNO NÃO DEVE COLOCAR O NOME, SOMENTE UM
PSEUDÔNIMO.
3-Cada escola poderá participar com no máximo 3 (três) trabalhos por categoria e de
cada modalidade, ou seja, até 3 (três) trabalhos da categoria Educação Infantil ao 3º ano
– MODALIDADE DESENHO, até 3 (três) trabalhos da categoria 4º ao 6º ano –
MODALIDADE POESIA e até 3 (três) trabalhos da categoria 7º ano ao Ensino Médio –
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MODALIDADE AUDIOVISUAL.
4- A ESCOLA DEVERÁ REALIZAR A INSCRIÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS
ESTUDANTES ATÉ A DATA-LIMITE CORRESPONDENTE AO SEU MUNÍCIPIO
DESCRITO NO QUADRO QUE ESTÁ NO FINAL DESTE REGULAMENTO.
5- Em caso de plágio comprovado, dubiedade ou má-fé dos trabalhos contemplados, os
mesmos serão desclassificados, transferindo o referido prêmio à classificação
subsequente.
3. ABRANGÊNCIA DO CONCURSO:

O Concurso é válido para todas AS ESCOLAS PÚBLICAS (ESTADUAIS E
MUNICIPAIS) do município onde ocorrerá o ENERGIA PARA LER.
3.1 CLASSIFICAÇÕES DAS MODALIDADES E CATEGORIAS:

MODALIDADE:
DESENHO
CATEGORIA: EDUCAÇÃO INFANTIL ao 3° ano de escolaridade
TEMA: LEITURA
a) Regras para o desenvolvimento dos trabalhos:
 Um trabalho por aluno;
 O desenho deverá ser feito utilizando a folha disponível para download no site do
evento devidamente identificada com o pseudônimo escolhido pelo aluno (o mesmo da
ficha de inscrição);
 Para a pintura poderão ser utilizados: guache, grafite, lápis de cor, giz de cera,
colagens, texturas, etc.;
 A PRODUÇÃO DO DESENHO DEVE SER BASEADA NO TEMA “LEITURA” RETRATANDO O LIVRO OU A HISTÓRIA QUE O ALUNO MAIS GOSTOU OU SE
IDENTIFICA;
. A ficha de inscrição do estudante deverá estar anexada junto ao desenho e ambos serão
digitalizados e encaminhados em um único arquivo em formato PDF;
 A Escola deverá selecionar até 3 (três) trabalhos dessa categoria para enviar,
respeitando um trabalho por aluno.
MODALIDADE:
POESIA
CATEGORIA: 4º ao 6º ano de escolaridade
TEMA: SUSTENTABILIDADE
a) Regras para o desenvolvimento dos trabalhos:
 Um trabalho por aluno;
 Deverá ser transcrito na folha de redação disponível no site para download com caneta
azul ou preta contendo até 30 linhas. A letra do aluno deve ser clara e legível;
 Na folha deverá constar como identificação somente o pseudônimo do aluno (o mesmo
da ficha de inscrição);
. A PRODUÇÃO DA P O E S I A DEVE SER BASEADA NO TEMA
“SUSTENTABILIDADE” - DISSERTANDO DE FORMA POÉTICA SOBRE A
IMPORTÂNCIA DO CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE;
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 A ficha de inscrição do estudante deverá estar anexada junto à poesia e ambas serão

digitalizadas e encaminhadas em um único arquivo em formato PDF;
 A Escola deverá selecionar até 3 (três) trabalhos dessa categoria para enviar para o
Concurso, respeitando um trabalho por aluno.
MODALIDADE: AUDIOVISUAL
CATEGORIA: 7º ano ao Ensino Médio
TEMA: CIDADANIA – MÃOS QUE TRANSFORMAM
a) Regras para o desenvolvimento dos trabalhos:
 Um trabalho por aluno;
 O ALUNO DEVE PREPARAR UM VÍDEO DE ATÉ 2 MINUTOS DE DURAÇÃO
COM O TAMANHO MÁXIMO DE 40 MB COM O TEMA “CIDADANIA – MÃOS QUE
TRANSFORMAM”, baseado no conceito de ECONOMIA CIRCULAR (a ideia,
portanto, é reutilizar, reciclar e reaproveitar tudo o que for possível e dar um novo valor aos
itens que antes seriam descartados sem reflexão):
 O aluno vai transformar algo que seria descartado no lixo em algo útil (como um
artefato, um brinquedo ou uma escultura artesanal, por exemplo). Ele mesmo deve
produzir com criatividade;
. A partir daí fará um vídeo apresentando o resultado do trabalho e explicando o que era
antes e o que se tornou;
 O vídeo deverá ser inédito, criativo e original;
 A Escola deverá selecionar até 3 (três) trabalhos dessa categoria para enviar para o
Concurso, respeitando um trabalho por aluno.
 O vídeo deverá ser encaminhado para o WhatsApp 21 98636-2037.

4)PREMIAÇÃO:
4.1 Os trabalhos selecionados nas três Categorias serão apresentados no ENERGIA

PARA LER da respectiva cidade anfitriã, divulgados no site do evento e nas redes sociais
da Motivos Produções.
4.2 Os alunos premiados receberão certificados do concurso e os prêmios abaixo:

MODALIDADE DESENHO
1º LUGAR: Uma bicicleta + camisa do evento
2º LUGAR: Vale-livro ENERGIA PARA LER no valor de R$100,00 + camisa do
evento
3º LUGAR: Vale-livro ENERGIA PARA LER no valor de R$ 50,00 + camisa do evento
MODALIDADE POESIA
1º LUGAR: Um Tablet + camisa do evento
2º LUGAR: Vale-livro ENERGIA PARA LER no valor de R$100,00 + camisa do
evento
3º LUGAR: Vale-livro ENERGIA PARA LER no valor de R$ 50,00 + camisa do evento
MODALIDADE AUDIOVISUAL
1º LUGAR: Um celular + camisa do evento
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2º LUGAR: Vale-livro ENERGIA PARA LER no valor de R$100,00 + camisa do
evento
3º LUGAR: Vale-livro ENERGIA PARA LER no valor de R$ 50,00 + camisa do evento

DISPOSIÇÕES GERAIS:
. O concurso é de competência da Motivos Produções que será responsável pela seleção
e premiação.
. O resultado final será divulgado no site do evento e as escolas serão previamente
comunicadas.
MUNICÍPIOS
Trajano de Moraes
Aperibé
Porciúncula
Miracema
Santo Antônio de Pádua
Laje do Muriaé
Providência
Varre-sai
Italva
São Francisco de
Itabapoana

DATA-LIMITE DE INSCRIÇÃO
08/agosto
19/agosto
22/agosto
06/setembro
20/setembro
26/setembro
11/outubro
20/outubro
01/novembro
14/novembro

Para mais informações, esclarecimentos ou dúvidas acompanhe nossas redes sociais:
www.energiaparaler.com.br
e-mail: contato@energiaparaler.com.br
instagram: motivosproducoes
Facebook: Motivos Produções
Youtube: Motivos Produções
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